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পরিরিষয়
আর্যনীল মুখ োপোধ্যোয়

চোাঁদ দদ খে রিখয় আরম
সি রিশুখেই প্রথম চোাঁদ দদ োয় েোি মো। েোই মধ্যিয়খসও মোখয়ি মুখ হঠোৎ চোাঁখদি
েথো উঠখল দসটো অন্য মোত্রো পোয়। মখনোখর্োি দেখে দনয়। মোস েখয়ে আখি সপ্তোহোখেি দ োখন
দসরদন মো হঠোৎ চোাঁখদি েথো িলখে শুরু েিখলো। এইই, দর্ েলেোেোয় এেটো নেুন চোাঁদ
এখসখে। আি মো, পিপি েখয়ে সন্ধ্যোয়, িোধ্যেযজরনে নোনো িোিীরিে দেখিি মখধ্যও
ফ্ল্যোটিোরেি ৭েলোি েোখদ উখঠ দসই নীল নীল চোাঁদ দদ খে র্োয়। আত্মীয়স্বজনখদি দ োন ে’দি
দসই নীলচন্দ্রেলো দদ খে প্রখিোরচে েখি। সিখচখয় ঘননীল চোাঁদ ওখঠ অিোখেি ৩০/৩১
েোরি । আি েোিই ৫- ৬ রদন আখি, মোখসি ২৫ েোরি নীল আমযস্ট্রং মোিো র্োন।
র্োি প্রথম মোনিপদেোপ পখেরেখলো পৃরথিীি ওই ক্ষুদ্র আের্গ্যখহ, দসই দলোেটোখে
রিদোয়িোেযো জোনোখেই চোাঁদ েোি সোমখল িো ো দজযোৎস্নোখে দিোেনীল েখি দ খলরেখলো এমন র্োাঁিো
ভোিখলন, েোাঁখদি েল্পনো ও দিোমোরটটেেোি প্ররে দর্মন েরি রহখসখি আমোি ‘েোমোম েোরি
ঝখি পেখলো’, দেমরন এে এয়োখিোখেস ইরিনীয়ি রহখসখিও।
নীল আমযস্ট্রংখে অখনখে িখলন রিি িেখেি সিখচখয় রি যোে মোনুষ। স্কুল েখলখজ
দিখেন এমন মোনুষ দিোটো পৃরথিীখে ুি েম রর্রন এই মহোেোিচোিীি নোম দিোখননরন। দর্ িেি
রেরন চন্দ্রপৃখে প্রথম পো িো খলন, আমিো ে ন রিশু। দস সময় এেটো িযোখচট দদওয়ো াোরেখেি
দ লনো দিিয় ভোিখে - নীল আমযস্ট্রংখয়ি নোখম। এই দ লনোটো রেখলো আমোি অেীি রপ্রয়।
াোরেখেি িযোখচট আেোখিি রদখে েোে েখি দটখন দিি েখি রনখলই, দসই িযোখচখটি সখ
লোিোখনো দেোখটো দহরলেপ্টোিটো েখয়ে দসখেখটেি জন্য আেোখি উেখেো।
েোস দ োখি পরে র্ ন, এি আখিো েখয়ে িেি পি, উত্তম- অপর্যোি “জয়জয়েী” েরি
দিরিখয়খে। আমোখদি দহে- রমসখেস চযোটোরজয- আরটট (েৃরপ্ত) অমখনোখর্োিী েোসখে িোে েিখে
এে এেরদন েোখস িোখনি আসি শুরু েখি রদখেন – “দে প্রথম চোাঁখদ দিখে িখলো দেো নোম?”।
আি আমিো িোচ্চোিো সমস্বখি রচৎেোি েখি িলেোম – “নীল আমযস্ট্রং”। এি অখনে পখি
দজখনরেলোম আমোি মখেো আমযস্ট্রংও এে এয়োখিোখেস ইরিনীয়ি। থোেখেন আমোখদি িেযমোন
িোরেি রিি মোইখলি মখধ্য। ঈশ্বিরিশ্বোসী নীল এেটো চযোখপল তেরি েখিরেখলন রসরনরসন্যোরটি
ইরটেয়োন রহলস অঞ্চখল। আমযস্ট্রং চযোখপল।
পৃরথিী ও চখন্দ্রি এই এেমোত্র রেংিদেীরটি সোখথ দর্ আমোি এেরদন দদ ো হখয় র্োখি
এিং আমোখদি েখয়ে রমরনখটি সংলোখপ দজখন র্োখিো চোাঁদ সম্বখন্ধ্ েোাঁি এেোে িযরিিে রিিল
এে মখনোভোি আি েোি সখ এে িোঙোরল েরিি এেটো েরিেোি েী সম্পেয এসি েথো িলখেই
আজখেি এই দল ো। রেন্তু ে ন, েীভোখি েী েথো হয় েোহোি সোখথ - দস োখন র্োিোি আখি
চোাঁখদি দথখে আখিো েখয়ে লক্ষমোইল দূখিি এে দলোরহের্গ্খহ এেিোি ঘুখি আসো দিেোি।
ম ল।
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দেন ম লর্গ্খহ ঘুরুখে র্োরি হঠোৎ দস প্রসখ দেৌেূহলী পোরঠেোখে িরল এি সখ
“দেৌেূহল”- এি এে অরিরিন্ন সম্পেয আখে। আি দেমনই অরিরিন্ন এে সম্পখেয আরমও
ে ন দসই “দেৌেূহল”এি সোখথ িোাঁধ্ো পখেরে আরম রনখজও জোনেোম নো।
েোরিিরি িরর্ে আমোি দপিো। েরিেোি িোইখি এখে রিেীয় দনিোও িলো র্োয়।
পোরিিোরর্রেে জযোরমরে রনখয় নোনোিেখমি েোজ েখি থোরে র্ো দিষপর্যে এেটো স টওখয়খি
ভ’দি, র্গ্োর ে সহোয়ে দর্োি ে’দি িোজোখি েোেো হয়। দসই স টওখয়ি দেখনন েোরিিিী
েোম্পরনগুখলো, র্োাঁখদি ইরিরনয়িিো এগুখলোখে িযিহোি ে’দি িোরে, জোহোজ, দান, আরমযটযোঙ্ক
ইেযোরদি নেিো িোনোন। খল আমোখদি িোরর্রেে িখিষর্ো ও সূত্র দর্ দেোথোয় রঠে রেভোখি
িযিহৃে হখি দসটো আমিো দিরিিভোি সমখয়ই জোনখে পোরিনো। এ রদখয় দর্মন দেউ িোনোখিন
মোনুখষি নোনো মোির্খিোি ধ্’দি দ লোি হোজোখিো জীিনদোয়ী র্ন্ত্র, দেউ আিোি মোির্োস্ত্র িোনোখিন;
দেউ িোনোখি উন্নেমোখর্ি িল িল, দেউ অযোরনখমিন র ল্ম, দসই আধ্ুরনেেম প্রখেরটে- পো,
দেউ িোচ্চোখদি েোয়পোি, আিোি েযোরলখ োরনযয়োি এে রেসোইন ইসটিরটরটউখটি ই ই অধ্যোপে
নেিো েিখেন এে িোহোরি মসৃর্ ব্রোরসখয়ি (ব্রো)।
এইভোখিই এ িেখিি মোঝোমোরঝ জোনখে পোিলোম দর্ নোসো ( NASA ) আমোখদি
অযোলিরিদ্ম ও দেোে িযিহোি ে’দি CURIOSITY নোখম এে রিরচত্র র্োরন্ত্রে- প্রোর্ীি জন্ম
রদখয়খেন। অখনে পিীক্ষো- রনিীক্ষোি পি ম লর্গ্খহ দসই ভ্রোমেখে (Mars Rover) পোঠোখনো
হখি। নোসো ও রসখমখসটিি (Siemens) এই রমরলে প্রয়োসখে স্বোিে জোনোখে আমোখদি অিোে
মোখসি ৫েোরি দভোিিোখে অর খসি হলঘখি আমন্ত্রর্ জোনোখনো হখলো। নোসোি রিখিষ সম্প্রচোখি
দদ োখনো হখলো রেউরিওরসরট ভ্রোমখেি ম ল অিনমন। েীভোখি আমোি রনজস্ব অযোলিরিদমঅংিটো িযিহোি েখিখেন নোসো- ি নেরিিো েোি রেেু নমুর্ো দদখ রেলোম। েোখজই দস রনখয়
দেোখনো দধ্োাঁয়োিো রেখলো নো। রেন্তু দদয়োলখজোেো পদযোি সোমখন িখস ভ্রোমে নোমোখনোি রিয়োেলোপ
দদ খে দদ খে দর্ রিহির্ হখলো দসই অেীরন্দ্রয় অনুভূরেি সোখথ েরিেোি অনুভূরেি অিিীিী
দর্োিোখর্োি আরম িুঝখে পোরিরন আখজো। হয়খেো দেোখনোরদনই পোিখিোনো। আি এই নো- পোিোটো,
এই অনিেোই েরিেোি ঘনেোখে িমি চূেোে েখি দেোখল।
CURIOSITY Rover েীভোখি ম খল দনখম েী ধ্িখর্ি েথয সংর্গ্হ েিখে েীভোখি এ
সম্বখন্ধ্ অখনে তিজ্ঞোরনে রনিন্ধ্ ও সংিোদ দল ো ও প্রচোরিে হখয়খে। ইউ- রটউখি এ ন অজস্র
রভরেও িখয়খে। েরিেোি রিষয় নয় ি’দল এি মখধ্য দর্খে চোই নো িিং দসই রিস্ময়েি
র্ন্ত্রপ্রোর্ীি এেটো েরি রদলোম।
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NASA ও SIEMENS- এি দর্ৌথ প্রয়োখস রনরমযে দেৌেূহখলোদ্দীপে CURIOSITY ম লভ্রোমে (Mars
Rover)

রিস্ফোরিে জ্ঞোনম্খে অখনে িেি ধ্’দি অখনেটো অসহোয় সোাঁেোি দদিোি পখিও দর্
ম্য়োিো ও রিহির্ দথখে র্োয় েোি সুখেো েোেখে পোরিরন। এই রিহিখর্ি সোখথ েরিেোি আপোে
রিসম্পখেযি রিখিোরধ্েো েিখে েিখে ২০১২ সোখলি অিোে মোস দথখে আমিো এিোি দ্রুে
রপরেখয় র্োখিো েখয়ে িেি। অন্য এে িহখি অনুরেে এে তিজ্ঞোরনে সখেলখন। সোল ২০০৬।
পুখজোি সময়। উত্তি অযোখমরিেোি দরক্ষখর্ি িোজয অযোলোিযোমোি িোরমযংহোম িহিখেখন্দ্র এে
দহোখটখল িখয়রে ে’রদন। উখদ্দশ্য এে িরর্ে সখেলখন দপপোি পেো। িোস্তোি উখটোরদখে
িোরমযংহোম রিল্প- স্মৃরেঘখি এেরদন সোন্ধ্যখভোজ। আমখটেি গুাঁখেো রদখয় ভোজো এে মিলোদোি
রচখেন রেখি সখি মখনোখর্োি েিরে এমন সময় িযোখঙ্কোখয়ট রেেোি আমোখদি সোমখন এখলন
েোাঁি উপেোপনো রনখয়। িোরমযংহোম অযোলোিযোমো রিশ্বরিদযোলখয়িই এে অধ্যোপে। নোম লখিসটি রেলুেোস।
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দর্ৌিখন অধ্যোপে রে- লুেোস।
েলোরম্বয়োি প্রথম রনখক্ষখপি সমখয়।

দর্ েলোরম্বয়ো মহোেোির্োন েল্পনো চোওলোখে রনখয় পোরথযি অিনমখনি সমখয় আগুখন
পুখে েোই হখয় র্োয়, দসই েলোরম্বয়োি প্রথম মহোেোিোরভর্োখনি সময় অধ্যোপে রে- লুেোস রেখলন
দপ- দলোে দেিোরলে। দেোখনোরদন দেোখনো নখভোচিখে সোমনোসোমরন দদর রন। ওই প্রথম।
অসোমোন্য এে েথে অধ্যোপে রে- লুেোস। সুস্বোই  দভোজ দথখে মুহূখেয আমোখদি সমস্ত
মখনোখর্োি দেখে রনখয় দদ োখে লোিখলন ১৯৯২ সোখলি েলোরম্বয়োি প্রথম স খিি নোনো েরি,
রভরেও। িভীি সিসেোি সোখথ জোনোখে থোেখলন মহোেোি ও মহোেোিভ্রমর্ সম্বখন্ধ্ নোনো অজোনো
েথয, েোাঁি রনজস্ব অরভজ্ঞেোি এে মখনোজ্ঞ ক্ষুখদ্র রিিির্ী। রেন্তু এেইসখ অধ্যোপে আখিো
এেটো রদখে আখলো দ লখে শুরু েিখলন র্ো রনখয় রিজ্ঞোন জিখেি দেোখনো িিো সোধ্োির্ে
িরর্েজ্ঞ দরোেোখদি সোমখন আখলোচনোি উপখর্োিী িখল মখন েখিন নো। লখিসটি রে- লুেোস েোি
মন ও অনুভূরেি েথো িলখে থোেখলন। ওই দচোদ্দ রদখনি মহোেোি স খি ওাঁি মখনি মখধ্য েী
েী ঘটরেখলো। রনখক্ষখপি সময় র্ ন প্ররে ৪৫ রমরনখট এেিোি ে’দি সূখর্যোদয় দদ খেন দসই
সূখর্যি দীরপ্ত ও প্রেোখিি দসৌন্দর্য রনখয় অরভভূে হখয় পেখলন।
েোিপি এেসময় লখিসটি িলখলন – “আরম হোজোি মোইল দূি দথখে পৃরথিীি রদখে
েোরেখয় এমন সমস্ত দৃশ্য দদখ রেলোম, এমন সি অনুভূরেজোরিে হেোম ে ন, পখি মোরটখে
দনখম আসোি পি মখন হে নোসো রে এেদল মোথোখমোটোখদি দজোট? নো হখল েোিো দেোখনোরদন
দেোখনো েরি, রিল্পীখে দেন মহোেোখি পোঠোখলো নো? ম্ম্ি দিেোলও দেো পোঠোখলো। আমোি
িোিিোিই মখন হখয়খে দসই সমস্ত দৃখশ্যি দথখে এেজন রিল্পী, এেজন েরি এমন রেেু সেয
ুাঁখজি দিি েিখেন র্োি নোিোল আমিো পোই নো”।
িিৃেোি দিখষ িোথরুখমি সোমখন অধ্যোপখেি সোখথ আলোপ েরি। রনখজি প্রথম পরিচয়
দদিোি পি র্ ন রিেীয় পরিচয়টোও রদই, লখিসটি দহখস ওখঠন। এেটু রিরস্মেও হন। িলখলন –
“র্োে অেে এেজন েরি এইসি েথো শুনখলো। আরম ভোিরেলোম আপনোিো সেখল হয়খেো
আমোখে পোিলোখট মোনুষ ভোিখেন। সোধ্োির্ে এইসি অেষ্ট, ভোিুে েথোিোেযো রিজ্ঞোনীিো পেন্দ
েখিন নো। আমোি রেন্তু সরেযই এসি মখন হখয়রেখলো। নো হখল িুঝখেই পোিখেন এসি
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আপনোখদি মখেো িরর্খেি দলোখেখদি িলখে র্োখিো দেন?” দসরদন দেোখনো মহোেোিচোিীখে
প্রথম েিমদযন েিখে রিখয় শুধ্ু িিমোংখিি দটি নয়, আখস আখিো এে সুখিলো ই খয়খন্দ, আখস
এে অনোরিল ইথোখিি দেোাঁয়ো – র্োিো পোর ি িোখয় হোে রদখয়খেন েোিো জোখনন। দর্ভোখি ঘ্রোর্
জোখন দস মোংখসি, র খদ জোখন দস ঘ্রোখর্ি। দেিল পোর ি মোংস র্োিো েোেোন, েোিো জোখনন নো।
সমোনুপোখে র্রদ রিশ্বোস নো েরি আমোি রিজ্ঞোনখিোধ্ িযথয। এেমোসও েোটখলো নো।
পয়লো নখভম্বি, ২০০৬। িযোখঙ্ক দিরে টোেো েুলখে। দদর েরমযিো সি েুরটি দমজোখজ। এে
রূপোরল চুখলি িৃদ্ধখে রঘখি িোলিল্প চলখে। এেজন েরমযখে রজখজ্ঞস েিখে রেরন িলখলন –
“দসরে! ওাঁখে দেো দিোটো পৃরথিী দচখন!”
েোস দসখভখনি স্মৃরে মখনি উপদ্রুে অঞ্চল জুখে আচমেো র খি আখস। নীখিন্দ্রনোথ
চিিেযীি এেটো েরিেোি েথো মখন পখে র্োয়। সত্তি দিখেি ইস্কুল- েখলখজি দেখলিো এেটো
দ লো দ লখেো – িুে- রিখেট। িইখয়ি পোেো উখট উখট পৃেো সং যোি দিষ অক্ষিখে িোন
রহখসখি ধ্িো হখেো। ৮ আি ৫ পেখল ১ িোন, ৭ পেখল ৩। আি িূন্য হখল আউট। দটরিখলি
রনখচ িোিোি জমোখনো পুিখনো দদি পরত্রেো। এভোখি এে ই পুখি িুে- রিখেট দ লখে দ লখে
১৯৬৯ সোখলি এে সং যোি এেটো পোেোয় দচো আটেোয়। দস িেি সখি মোনুখষি পো পখেখে
চোাঁখদ। দসই চন্দ্ররিজখয়ি ধ্োক্কো সোমলোখে নো দপখি নীখিন্দ্রনোথ চিিেযী এে েরিেো রলখ খেন।
ম্য়োিোহীন দসই েরিেোয় েরি আখক্ষপ েখিখেন – আি দেোখনো েরি দিোধ্হয় চোাঁদখে রনখয় আি
েরিেো রল খিনো দেোখনোরদন।
িোখিো িেি িয়খস িুঝখে পোরিরন দসরদন দেন চোাঁদখে রনখয় আি েরিেো দল ো র্োয় নো!
েোি দসোনোি অখ মোনুখষি পদোঘোে দলখিখে ি’দল? পোর ি িোখয়ও দেো সহস্র মোনুখষি হোে
পখে দিোজ, পোথি দভখঙ গুাঁরেখয় রদখয়রেখলো প্রথম প্রস্তির্ুখিি মোনুষ, আেোি দোঁদো েখি রদখয়খে
এর্ুখি আমোখদি দেয়ন, আমোখদি দরনীিন্ধ্ুিো ুন েখি চখলখে লক্ষ লক্ষ িোে। েোও দেো
েরিেোয় দিোজ দলোখে “িোে” িখল, “পোর ” িখল, “পোথি” িখল। আমোি দসরদনেোি দেোট মখন
েরিি দসই অনুেোপ প্রখিি েখিরন। ৩৬ িেি পখি আমোি মরস্তষ্ক আখিো ক্ষুদ্রেোয়। দস োখন
আখজো দ োখেরন েরি নীখিন্দ্রনোখথি দসরদনেোি আম্রেি সোিমময।

নীল আমযস্ট্রং, েখয়ে িেি আখি
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দসই দলোে। দর্ দেেোরিি িেি আখি চোাঁখদি িোখয় পো দঠরেখয়রেখলন িখল আেযনোদ
ে’দি উখঠরেখলন েরি নীখিন্দ্রনোথ – দসই দলোে আমোি রেন খু টি মখধ্য দোাঁরেখয়। নীল
আমযস্ট্রং। িযোঙ্ক দথখে দিরিখয় আসরে। নীল আমযস্ট্রংও আসখেন। ওাঁি জন্য দিজো ধ্খি দোাঁরেখয়,
েী মখন হখলো, িললোম
-

স্যোি, আপনোখে এেটো প্রশ্ন েিখিো?
েরুন। (সহোস্য)
আপরন রেেু মখন েিখিন নো। দিোেোি মে িলরে। আরম দপিোয় ইরিনীয়ি, েিু
প্রশ্নটো দিোেোখিোেো হখয় র্োখি। আিো, আপরন রে চোাঁখদি রদখে আখজো েোেোন?

ে- িেখিি রিশুি দচখয়ও রনম্নমোখনি প্রখশ্ন আরম রনখজই প্রচটে লজ্জো পোই, রেন্তু মোরটখে রমরি
নো। আমযস্ট্রং দিি রেেুক্ষর্ মোরটখে েোরেখয় ভোখিন। েোিপি িখলন
- চোাঁখদি রদখে? চোই রে নো? হ্োাঁ, দচখয় দদর েোখে। রিখিষ ে’দি পূরর্যমোি িোখে
অখনেক্ষর্ দচখয় দদর । েী অপূিয রূপ। েী অপূিয! েোই নো? মোখন, রে জোখনন? ... ... মোখন,
এি দচখয় েী িলখিো। আরম িলখে পোরিনো। এমন অপরূপ।
আরম আমোি িোরেখে র খি র্োই। িোখয় এে েোাঁটো দসরদন, জীিখন ওই এেিোিই
রনখজি িিীখি সজোরুি অরস্তত্ব দটি দপখয়রেলোম। র্োাঁি পোখয়ি দেোাঁয়োয় চোাঁখদি সি দঘোি নোরে
দেখট রিখয়রেখলো, নীখিনিোিুি ভগ্ন হৃদয় েুেখি উখঠরেখলো, এে িেি পখিও দসই দলোে পূরর্যমো
িোখেি দঘোি েোটোখে পোখিন নো। আসখল েরি দে? েোিো েরি? এই আমোি অমীমোংরসে দঘোি।
েরিেো িমোিে এে অেষ্টেোি দ োাঁজ েখি। এমনরে রিখেষর্- িযো যোি র্োিেীয়
স্বিেোি পখিও। রনধ্যোিখর্ি পখিও েোখে টেন েখি দপৌাঁেখে চোয় নেুন দনিুলোয়। নেুন
ম্য়োিোি নিেম িোখেি েনুমখধ্য। পোর ি দ খল র্োওয়ো পোলে দর্মন েোি অেষ্ট অেীখেি
রদখে আমোখদি ঝুরাঁ েখয় নোমোয়, এেইসখ েোি িেযমোন অরস্তখত্বি অনুমোখন আমিো নেুন
অস্বিেোি দ োাঁজ েরি।
দেউ িখলন সখেযি দ োাঁখজ দিখে েরিেো। দেউ িলখলন – সখেযি দপেখন দর্ সেয,
েোি দ োাঁখজ। আসখল সেয সিযদোই অসেয, অসমোপ্ত। েোই দ োাঁজ। িনজ ল েন্ন েন্ন েখি ুাঁখজ
পোওয়ো দিলনো, েিু চলমোন অিিীিী দিোজ আসখে িোিলুি স্বখে। আি আমোি স্বখে
মহোেোিচোিীিো। িূন্যেো েোেো রেইিো িোখয় দলখি আখে দসই মহোেোিচোিীখদি!
েোই রে েোখদি দদিদূখেি মখেো লোখি?
পোর ি িোনখে মখন হয় পোর ি সখিযোচ্চ সম্পরত্ত!
সুি আখস েোি পোলে ম্রেখয়?
রিস্কুখটি গুাঁখেোই রে আমোখদি িোরে র রিখয় রনখয় র্োয়?
==* * * ==
প্রথম প্রেোিঃ েরিসখেলন, মোচয, ২০১৩
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